
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (22كتاب الطهارة ) -مختصر الخرقي شرح: 

همررن لرربي   يرر  هلرره ه مررث الحدرر رح عررم احررما مسررى ال دمرر   همرر   هل لرر    برر ا المسررى الرري ال  رر نشرررق لهلرر    
 للمقيم، هعالع  اي م هلي ل دن للمس فر، فإن  لع لبث ذلك اا م الهضهء هله احما هله مقريم فلرم يمسرى حسري سر فر
اسم الي مسى مس فر منذ ه ن الحما، هله احرما مقيمر   عرم مسرى مقيمر  ، عرم سر فر اسرم الري مسرى مقريم عرم  لرع، 

ذا مسررى مسرر فرا   همرر   هل لرر  ف رر اما   ى إ  الرري   رر ن، اه مرر  يقررهم مق مدمرر  مررن مسررعررم الرر م اه لررمم  لررع، ه  ي ،ها 
فررإن هرر ن  عبرر   الررذال   يسررقا إذا مشرري فيرر ال رر    مقحررهو همرر  اشرربد  ممرر   عرر ه  اللكبرر ن، ههررذلك العررهرا 

ذا هر ن فر  ال رب  ررن  برمه منر  بكري القرمم لرم  عر   المسرى  ،ب لنكث مسى فإذا  لرع النكرث انسقضر  الحدر رح، ها 
ن مسى اس ل  مهن ااال  لم  ع  ، هالرعث هالمراح ف  ذلك سهاء.    الي ، هيمسى الي ظ لر القمم، ها 

 الش خ  ابم اللريم ال ض ر
  م اليهم هرحم  هللا هرره س .السال
 سم.

  .وعلى آله وصحبه ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمدالحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-قال 
 المسح على الخفين :باب

هن للمسةارر، يومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يومًا وليلة  للميةيم، وثةثة  أيةام وليةال
رلةم يمسةح حتةى سةارر أتةم علةى مسةح مسةارر منةذ كةان وهو ميةيم  ثقبل ذلك أعاد الوضوء ولو أحد رإن خلع

ذا مسح مسةاررًا يومةًا وليلة  الحدث، ولو أحدث مييمًا ثم مسح مييمًا، ثم سارر أتم على مسح مييم ثم خلع ، وا 
ميطةةوو ومةةا أشةةبهه ممةةا أو مةةا ييةةوم ميامهمةةا مةةن  ،ح إ  علةةى خفةةينمسةةرصةةاعدًا ثةةم أقةةام أو قةةدم خلةةع، و  ي

يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب الصفيق الذي   يسةي  إذا مشةى ريةه، رةإن كةان يثبةع بالنعةل مسةح رةإذا خلةع 
ذا كان ري الخف خرق يبدو منةه بعةا اليةدم لةم يجةزس المسةح عليةه، ويمسةح علةى  ،النعل انتيضع الطهارة وا 

ن مسح أسفله   ل والمرأة ري ذلك سواء.لم يجزس، والرجدون أعةس ظاهر اليدم، وا 
امر   ب نر  محمرم هالري  لر  ه رحب  اعمكر ن،ن ،ه لي هللا هسلم هب رك الري ابرم  هرسرهل  ،الحمم هلل را الك لم ن

 بكم 
   -رحم  هللا سك لي-فيقهل المؤلب 

  : المسح على الخفينباب
ارركر ن مرن ال رح ب  هانر   سقمم اللالم الي المسى الي ال   ن إعم    هم  هرم فير  مرن ن رهو، هانر  عبر  ارن

لرريي فرر  الررن ي شرر ء مررن المسررى الرري ال  رر ن همرر  يقررهل اً مرر ، فدرره ع برر  عبهسرر   لحكيرر  ، هملرر  اليرر  اًملرر  
يغح  ال ب، هلذا حهمر  حهرم  لي منس ب الس نإ همن لهل ، هم  ان -الي  ال الح هالسالم-القحكي  من فكل  

العررهارا فرر  السرر ب  سلرربي فررهن  ال  رر ن العررهارا، هه نرر مررن لرربي   رر   الرري  ررب الرري مرر  سرري س ، هفرر  حهررم 



، هلرر  ا ن ممرر   لرربي سحرر  ال ررب، الرري هرث حرر ل المسرر ل  مسرر ل  ا ررحالق، لكررث اً  رر     سعبرر  إ  ال رب 
  عهارا إذا لبس  فهلد ، ه لشم لد .ب ل

ههملرر  مررن  مرر فرررهي الهضررهء لررم س يكنرر  ان عميررع "ومةةن لةةبس خفيةةه وهةةو كامةةل الطهةةارة"  -رحمرر  هللا-لرر ل 
، عرم هغسرث الهعر ، عرم غسرث ال رم ن الم ررهي، عرم مسرى الرراي ،المضمضر  ها سسنشر ن ،غسث ال م ن المسرسحا
بدذا سلمث الحد رح، فإذا غسث الرعث اليسرى الس  ل    ر الهضهء، عم ام ث ال   ن ف  غسث الرعل ن هلس دم ، 

ررعرر   لرر  ان يمسررى ال دمرر ، همرر ذا االقررمم ن  ب، غسررث الرعررث اليمنرري عررم مى القررمم ن ف لبسررد  ال رر  لرره غسررث إحررم 
لبررث ان يغسررث اليسرررى، فررإذا غسررث اليمنرري ام لدرر  ال ررب، عررم إذا غسررث اليسرررى ام لدرر  ال ررب، فمرر   ام لدرر  ال ررب

 الحهم؟
 ...يلبس اليمنى...لم الطالب: 

-ن و ال   ن من لممي  ًن  ف  حم ا المغ رح لم  الهى ل  نكم المذلا الي ان    ي ى المسى ف  لذ  الح ل ؛
ليسرر  مررن هاحررمح، للررن لررث  حرر ل مررن ا عنسرر ن ((ام لسدمرر  حرر لرس ن ))مادمرر  فررإن   لرر ل -اليرر  ال ررالح هالسررالم

ن، يكن  سس رهر ان  يرم عر ء ال رب ق ع ء  يم هامره ض حه   إذا لل  ؟ي لى الس ري  ب ن الح ل ن ه  حب دم 
  .((مادم  فإن  ام لسدم  ح لرس ن)) ؟هاللم  ض حك اه معسمك ن هامره ع ء المس ء

 .......:الطالب
 ل  ؟ 
 ......:الطالب

مادمر  ))للرن     لرذا فر  ال رب ق هلرذا فر  المسر ء،يكن  ع ء  يم ضر حه  ، عرم عر ء امرره ضر حه ،المع ل يحسمث
 ل ربيكن  ح ل ههندم  ح لرس ن، السؤال لث ي رى ان سغسرث القرمم اليمنري عرم سرم ث ا ((فإن  ام لسدم  ح لرس ن
إذا غسرث الرعرث ًنر     هلره ه مرث الحدر رح؟اه نقهل معرث مر  لر ل المؤلرب ؟عم سم ث ال ب عم سغسث القمم اليسرى 
 نكم؟غ ر ه مث الحد رح، ن لو الحد رح،  ؟إن  ه مث الحد رح  لث يق ل اليمني مهن اليسرى 

 ...:...الطالب
   .  الحد رح الس  يسسب ق بد  م  سشسرط ل

 ...:...الطالب
يكن  ظر لر السري ن ان القرمم ن حر لرس ن، لرث  س رهر ان المررام ب لحر لرس ن  ((مادم  فإن  ام لسدم  ح لرس ن))

 ح، للرن ليسر  لر  المق رهماحم يقهل بدذا، نكم حدر رح ال رب   برم منر ،   برم مرن حدر رح ال رب   ،  ؟ال   ن
حر لرس ن، هلرذا    رسم إ  بحدر رح القرمم ن فر  القرمم ن حر ل هرهن القرمم ن  ((مادمر  فرإن  ام لسدمر )) ف  الحرم ا

همرن لربي   ير  هلره ه مرث الحدر رح فرال ي رى إذا غسرث الرعرث اليمنري عرم ام لدر  فر     مك  ، هلدرذا يقرهل المؤلرب
سي ن المؤلب، هله الذال  ؤيم  حم ا المغ رح، للن  منال ب، عم غسث اليسرى عم ام لد  ف  ال ب، لذا ظ لر 

ا، غسررث اليمنرري عررم ام لدرر  فرر  ال ررب، عررم غسررث اليسرررى ف م لدرر  فرر  ال ررب، ه ررب افسررري ان ش  رر   فكررث لررذ
اليسرررى ًن    الس ررحيى بنرر و اليمنرري عررم لبسررد ؛لرر لها ؟نكررم ؟يغسررث القررمم ن مرررح ع نيرر  اه يهس رر  بغسررلدم  ؟ي ررحى



الرعرث  فكلير  ان  نر و ال رب مرن للرن اليمنري لبسرد  مرع س لرب الشررط الري الشررط، لبسد  ح ل ههندمر  حر لرس ن
 ؟اليمني عم  لبسد  ع ني ، لث لدذا اعر اه له معرم ابا

 .......:الطالب
مرررم  ان الرعرث اليسرررى ي ررى اندر  ام لرر  فرر  ال رب بكررم همرر ل الحدر رح، اليمنرري ام لرر  فر  ال ررب لبررث  لرذا ، 

 سم م الحد رح.
 الطالب: رإذا نزو وغلسها....

 ًن  غسلد  س بق  . غسث؛، من مهن فقارم م   ن و هيلبي م  يغسث   له مع
 لبسع بعد تمام الطهارة يا شيخ. :الطالب: إذًا تيول

مرر   لرر م غسررلد ، الرري الهعرر   ؟الس ررحيى لررث  لرر م غسررث القررمم ع نيرر   يكنرر  لرره لبسررد  لبررث سمرر م الحدرر رح، لرر لها
عرم لبسرد ، هامر  المحلها إنم  لذا  سسب ح  المسى، هيههن لذا الري مر  لرررها بنر و ال رب مرن القرمم اليمنري فقرا 

 في ى ان  لبسد  بكم هم ل الحد رح.اليسرى 
 .:......الطالب

  ؟ل 
 .:......الطالب
 ؟ه ب

 .:......الطالب
مرن  ن لذا معررم ابرا، لرذا الرذال مار   إيقهلمن  سرى بكم هم ل الحد رح، لذا الذال ما ليههن لبي اليمني ه لي

مرر   رر ر شرر ء، للررن فيرر  امسعرر ل  ؟ح ررث مرر  الررذالن لررذا معرررم ابررا، يكنرر  معرررم نرر و ال ررب هلبسرر    إيقررهل
م ث بكررم همرر ل سكبميرر  الشرررط فرر  المسررى الرري ال ررب ان سرر  نررمرهد ، لررذ  امررهر لررم لل بررر، يكنرر  لنرر ك امررهر 

فرإذا  ((مادمر  فرإن  ام لسدمر )) ،فكلي لذا ًن اإلم  ل ن س  ملحهظ، لبث هم ل الحد رحام ل   الحد رح، هاليمني
، يكنر  ههننر  نرمرك الكلر  مر  نرمرك لرذا  رى اننر  ام لن لر  بكرم همر ل الحدر رح مني عم لبسرن ل ن ل  من القمم الين ا

  همرن لربي   ير  هلره ه مرث الحدر رح   يقرهل ،هلره المسعر  الي هالم المؤلب ؟بظ لر ليي اهش ء ع ن ، ظ لر 
برث غسرث الرعرث اليسررى لرث إذا لبي اليمني ل ((مادم  فإن  ام لسدم  ح لرس ن))  هله الذال ي  م  حم ا المغ رح

مق بلر  السعنير    هللنر  ،ح لرس ن، اللدم إ  إذا للن  ب لسع     م  يههن ؟ح لرح هاحمحالام لدم  ح لرس ن اه  ي ى ان 
، اسقسضرر  القسررم  افرررام مق بلرر  العمررع برر لعمع  إذا للنرر  ؟بهاضررى لرريي اهب لسعنيرر  سقسضرر  اإلفرررام هرر لعمع، هاضررى 

 -اليرر  ال ررالح هالسررالم-هررث هاحررم رهررا مابسرر ، هرر ن الرعرر ل هالنسرر ء فرر  ا ررر النبرر   رهررا القررهم مهابدررم يكنرر 
ن   إ، لررث نقررهلا هعسرر ، العمررع مررع العمررع يقسضرر  القسررم  افرررامعميكرر   يكنرر  هررث هاحررم مررع عميكرر  ،   سهضرر هن 

إشره ل، للرن    ن الرث العمرع اعنر ن  إانم من يقرهل  نحن نكلم ان ؟اه   االمعني مع المعني يقسض  القسم  افرام
حر ل مرن القرمم ن برال  ؟اه حر ل مرن القرمم ن لرث لره حر ل مرن ال  ر ن ((مادم  فرإن  ام لسدمر  حر لرس ن))اللالم 
  سلرربي، لررذا شرر و   فسررري ان ش  رر    رر لب يكنرر  لبررث اللرربي نقررهلل، إذا    بررم مررن حدرر رح القررمم ن، اإشرره 

  نقررهل لرر  ؟ ررحى، ه ررب اا حرر    فرر  ال ررب، للنرر عررم غسررث اليسرررى ف م لدرر  غسررث اليمنرري ف م لدرر  فرر  ال ررب، 



ب نر    هالذال يقرهل ؟لم ذاهالبي  ان وي  ا   لذا ابا،   فقا، يقهل ليمني من القمم اليمني عم البسد ن و ال ب اا
 ؟لذا معرم ابا، للن لث لن  ان نبحرا فر  معرث لرذ  اًمرهر هالشررط هاضرى مرن الرنو     ل م  ان  ن و يقهل

الير  ال رالح -النبر    معررم  لكر  ابرا، ها   لرم  ل مرهن لبرث ذلرك، نقرهل لر إن   ه  غ ر ، لر لها سع     م  ل لها
الي هث ح ل ظ لر النو يقسض  هعرها إم ر ل  ، م  عّ ا ((مادم  فإن  ام لسدم  ح لرس ن))  يقهل -هالسالم

مررعال    مررعال  لررث نقررهل لرر  رر لب ه ال  رر ن حرر ل هررهن القررمم ن مكرر   حرر لرس ن، لررذا ظرر لر مررن الررنو، للررن إذا فكررث 
 ؟نكم ؟ان  فكل  هلذا املك م  ل  اعر ف  مس ل  المسى  اه نقهل ؟لحد رحا لالي هم ا لع لسلبي 

 .......:الطالب
  رس ع الحما إ  بآ ر اضه يغسث.   ، 

 .......:الطالب
 رح الري الكضرهين ارفنر  ان الحد رح الل مل ، ح لرس ن لمر  لسرم الحدر  لنقهل ؛الي حد رح  م  ل ل ،للن ح لرس ن

 المرام ب لحد رح لن  الغسث فقا بغي النظر ان ارس  و الحما.
 .......:الطالب
ًن السعني  م لسد  امن من م لر  العمرع هالم ررم، م لسدر  لحكير  الري مق بلدر ، يكنر   ؟الي  حمع ن هل ؟ح لرس ن

ًن السعنير  مر   ؛-عث هاال- هو إعب   ال م هلل هلذلك لم   لق  ب مال من الهى ن ،العمع هالم رم يحسمث امهر
لقرمم ن، ه   ريرم برذلك مر  عر ء بسعنير ، حر لرس ن يكنر  ا لمرام الحدر رح السر  لر  رفرع الحرماسحسمث، فدن  له ه ن ا

 ؟فإن  ام لسدم  الي حد رح، ارف  ال رن   ًن الحما  رس ع ب للث، م  ل ل رفع الحما؛
 .......:الطالب
  ذهرر  الشر خ  ر لى، مر الي هث ح ل مم  ل ث ف  المس ل  مم  يسرسمل بر  فر  المرذلاذلك الغسث، لن   ريم ب نكم

مر   رس رع بر  الحرما، هلره ًنر   بر  شر ء؛ يسرسبيىرس ع، هلذلك لره  بقري عر ء مرن القرمم اليسررى مر  ان الحما م  ا
  يع اًاض ء الس  امر هللا بغسلد .ه مث الحد رح، يكن  بعم

إم رر ل ال  رر ن  لرر م، إنمرر  ل ررسم ا مسعرر ل هلرره  يكنرر  ههننرر  نررمرك الحهررم اه مرر  نررمرك مرر  لكبررامسرر ل  الكبررا همرر  ا
 ،اه مر  نرمرك لرذا لريي ال نر القمم ن ح ل ههن القمم ن ح لرس ن    رسم إ  ب لرع ال رب اليمنري عرم لبسرد ، نرمرك 

  ال ن  ا مسع ل.
 .......:الطالب

عرم لربي ال  ر ن عرم  لكدمر  لبرث نقري الهضرهء، يكنر     الحدر رحلبث المسى، يكن  له همل هليييكن  بكم مسى 
 ،عرم مسرى ،عرم احرما ،إشه ل ابما ، للن اإلشه ل فيم  له لبي ال   ن بكم همر ل الحدر رح فالالي حد رس  اًهلي، 

 عم  لع.
 .......:الطالب

لررذا سبحررث الحدرر رح،  سررى عررم  لررع  سشرر ر إل درر  انرر  إذا ماليمنرري فرر  مسرر لسن ، امرر  المسرر ل  السرر ،مرر  لرره بدررذا ،  ، 
سبحرررث الحدررر رح،  رررهرم الررر دم ان لرررذا لررريي مرررن نرررهالي الهضرررهء، يكنررر   لرررع ال رررب لررريي مرررن نرررهالي   يقهلرررهن 



للررررن إن  ررررل   بدررررذ  الحدرررر رح  ررررل   بقررررمم   مغسررررهل  ه   ،نكررررم لرررريي مررررن نررررهالي الهضررررهء  الهضررررهء، نقررررهل
  هي س  لذا.ه نك م  غسل  رعليك ا ال ،  ،ممسهح ، يكن  حد رح ن ل  

 ،وثةثة  أيةام وليةاليهن للمسةارر ،ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يومًا وليل  للمييم"
 ؟لذ  ل  المس ل ، عم احرما، لربي عرم احرما، يكنر  بماير  المسرى سبرما مرن ا رن "رإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء

 اهلرره احررم  ل الحدرر رح هبكررم اللرربي، هلهلرر  فيمرر  بكررم بررما مررن اهل حررما بكررم همررالرري الحررما، س ؟الرري هالمرر  لرره
ا ن فر    ب لحرما،  ؟ انر  الر  المرمح ب لمسرىي دم من لرذا م  الذال ،ى حسي س فر اسم مسى مس فرسمفلم يمقيم 

بماي  هالم  عم احما مسى ال دم ، ه ن   ررا بماي  الممح ب لحما بكم اللبي، للن المس ل  الس  سل د  هله احرما 
سحدررر حدرر رح ه ملرر  عررم لرربي عررم احررما، هلرره مقرريم عررم لررم يمسررى إ  فرر  السرر ر، سبررما المررمح مررن المسررى، فلررم  مقرريم،

ًنر  لره برما  المرمح منرذ الحرما لغلبنر  ع نرا الحضرر  منذ ه ن الحرما؛يمسى حسي س فر اسم الي مسى مس فر، 
مسرى ال دمر   همر     عرم احرما    لهم  ل  ع مح المذلا، للن ه ن  لن  م  عرى الي ل امح هاحمح، ف   اًهل لر

هله احما هله مقيم فلم يمسى حسري سر فر اسرم الري مسرى مسر فر منرذ   عالع  اي م هلي ل دن للمس فره  ،هل ل  للمقيم
هعم الحما هله مقريم لممح سبما من الحما عم للن له ه ن  اه ن الحما، يكن  له يكسبر الممح سبما من الحما، 

العمررع هالق ررر، العمررع هالق ررر يغلبررهن ع نررا الحضررر، ههررذلك المسررى  غلبهنرر  فرر لبنرر  ع نررا الحضررر، همرر  يغ
الذال  ر و ف  لذا  ر و ف  لذا، الي هث ح ل ال ال  مكرره  فر   ،ًند  ر و هاحمح من ر و الس ر

سررى المقرريم هررذا الرري المسررى يم الحررم ا المررمحفسكل رر   ؟المسرر ل ، لررث المررمح سبررما مررن الحررما اه سبررما مررن اهل مسررى
 ؟ مل الي ان الممح سبما من المسى، نكم سى المس فر هذاهيم

 .......:الطالب
 انملم الممح سبما من اهل حما بكم اللبي، لذا مكره  هاضى ف  المذلا. ،  ، 

 .......:الطالب
هالمدم محسرها بر لحر ،   لرم عر مسدم ان المرمح سبرما ب لحرما بكرم اللربي، لرذا المكرره  فر  المرذلا،  ،  ، 
ًن النو ال  الممح ب لمسى، يمسى المقيم  هم   هل ل ، هيمسى المس فر عالعر     اند  سبما من المسى؛ل الع ن القه 

 مسى.  من اهلاي م بلي ل د ، فكلق  ب لمسى، فكلي لذا الممح سبما 
 .......:الطالب
 هين؟

 .......:الطالب
ب لحدرر رح  را  ه ررلي برر  المغرررا هالكشرر ءا حرر لعررم مهرر ا ن العمرررح مررن ال ررال  لرره سهضرر  ل ررالح الك ررر س مررث

  ؟حما بكم  الح الكش ء مب شرح، هلم يمسى إ  ل الح ال بى مسي سبما الممحن، ااً لي  م  مسى إلي ا 
 على المذهب تبدأ من حين الحدث. :الطالب

ى، مسرمر  ي سبما من الحما، هالقهل ا  ر  بما من المسى، يكن  يحسا من  الح ال بى،  رالح ال ربى الع نير 
ان  سنسد  الممح ب الح الكش ء مرن ال رهم العر ن ، مرن اهل حرما، فكلري  هل ل ، للن الي المذلا  مسى  هميههن 

ح ى إ  ل رررالمسرررهلرررم احرررما بكرررم  رررالح الكشررر ء، هلرررم ي ؟فدرررث يمسرررى اه   يمسرررى الرررذا لررره ارام ان ي رررل  سدعرررم



يكلرر  المررمح ه الررذال يكلرر  السررر و هالرري القررهل ا  ررر مرر  يمسررى، ، انسدرر المررمح  ًن الرري المررذلا  ؛ ؟ال عررر
  ر.ب لمسى يمسى إلي  الح ال ع

 .......:الطالب
 نكم الهارم ف  النو.

 .......:الطالب
  ؟ه ب

 .......:الطالب
  ؟م  مل ث الحما

 .......:الطالب
 ل لها؟ م ذا

 .......:الطالب
 م ذا؟ 
 .......:الطالب

ذا ه ن سالسبا المهعا للمسى   ؟ بب، ها 
 .......:الطالب
 ل  ؟

 .......:الطالب
مرن هلر  السرر و، هالسرر و م  لدم مل ث هاضى، سكل ث، المرعى انمال ان  انر   برما مرن المسرى،  برما  ،ال  ل 
مسى س فر، هله ه ن  بما مرن الحرما ى حسي س فر اسم الي مسمسى، هالم   ؤيم لذا ان  إذا مسى فلم يمن اهل 

 امسدم.ل  ل هم   لغلبها ع نا الحضر
 .......:الطالب

  بي.من اهل مسى،   له الحما، من اهل حما بكم الل
 .......:الطالب

لبسررد  ل ررالح الك ررر،   ، للنرر هاسررسمر ال رررن برر ن القررهل ن؟ ال رررن برر ن القررهل ن انرر  إذا لرربي ال ررب الرري حدرر رح مرر 
ش ء هلره الري حدر رح سعم رم، هلرم سسمر ح لرا  همسى ل الح المغرا هالكاسهض  ل الح الك ر، لبي ال ب، عم 
اهري المسر ل  اًهلري يهرهن المرذلا اهسرع مرن القرهل العر ن ، ا ن  انظررسنسقي حد رس  إ  بكم  رالح الكشر ء، 

ك رررر فلررربي المسررر ل  اًهلررري انررر  سهضررر  حدررر رح ه ملررر  ل رررالح ال ال ررررن بررر ن المسررر لس ن بهاضرررى؟  لررريي اههاضرررى 
ل رالح ال ربى، المرذلا  نسدر  مرن إ  لكش ء عم احما، هلم يمسرى   إلي ان  لي اال   ن، هاسسمر الي هضه 

ل عرر، يكنر  اضر    رالح البكم  الح الكش ء، ف  الهلر  الرذال احرما فير ، هالقرهل العر ن  مرن اهل مسرى، يكنر  
للنر  مسرى معرمما  الهضرهء ل رالح المغررا ه رالح  الري حد رسر  إلري بكرم  رالح الكشر ء سرسمرمن لرذا فيمر  لره ا

 لمسررى   ي رررن برر ن ههنرر  بكررم حررما اه  ، ب ررالح المغرررا، لررذا الررذال يكلرر  ب سدرر  ب لمسررى،  نسدرر الكشرر ء،  ن



ًن هضرهء  لرذا   اعرر لر ، هضرهء السعم رم  مر  يحسرا شر ء؛ ،يحما م  الير  إذا لم  هالذال يكلق  ب لحما يقهل
 ؟ ا م الي القمر المحلرها له سره  م    ر ش ء، فه ب يحسا الي  هله ف  الحقيق  لمر ،  اعر ل  ف  الهالع

 نكم؟
 .......:الطالب

في  فرن ب ن المسى ف  الهضهء الهاعرا هفر  الهضرهء  لييظ لر النو يمسى، يمسى  هم هل ل  همسى، هالنو 
المسسحا، ف لذال يظدر سكليق  ب لمسى يكن  له اسسمر ممح حهيل  لم يمسى، لره ّعمرع عمرع سقرميم، عرم ّعمرع عمرع 

الل رث،  ًهل  ن عم ّعمع عمع س   ر ف  منس ب الل ث، سبما الممح من مسي؟ مرن منس ربس   ر  لي ال الس ن ا
  إذا مسى للمغرا هالكش ء.

 هع ء بدذا ال برر، حرم ا الر  هغ رر  "ثم أحدث مسح عليهما يومًا وليل  للمييم، وثةث  أيام ولياليهن للمسارر"
 رح ل ررالح الك ررر، عررم  ررلي المغرررا هالكشرر ء لرربي ال ررب بكررم همرر ل الحدرر "رةةإن خلةةع قبةةل ذلةةك أعةةاد الوضةةوء"

ب لمسررى عررم  لررع، بكرري النرر ي  سضرر    مررن النررهم برر ل   ن اه العررهرر ن، هي لكدمرر  للنررهم، هبكررم  ررالح الكشرر ء 
فرإن  لرع لبرث ذلرك اار م  ، الري هالمر  دمر ح لر م  احما، ف رام ان ي ل  م  هسا ل  لبث ان  ن م، بكرم ان  لك

ًن ال لرع لريي مرن نرهالي الهضرهء، هلره يشرب       إار مح الير ؛يقرهل بقهلر  يقرهل هش خ اإلسالم همن  الهضهء
لرريي لررذا مررن نررهالي الهضررهء، للررن الحدرر رح ه ملرر  اه   اه     هنقررهلبدررذا المسررى الرري الررراي عررم حلرر  الشرركر، 

محلررها لالررذ  القررمم السرر  ي ررل  بدرر   ؟ إذا ارام ان ي ررل  ب لهضررهء هضررهء الكشرر ء الررذال مسررى برر  عررم  لررعن ل رر 
م  المسى، ه  هاحمح مندم ،   لمم مغسهل  ه   ب ممسرهح ، فه رب ي رل  بقرمم   ممسرهح   شرا   إم  الغسث ها 

  ؟ه  مغسهل 
 سم. 

 .......:الطالب
 إي .

 .......:الطالب
ع ا م الهضهء، مسى هاسسمر الي حد رس  عم  لرع، ال لرا فإن  لع لبث ذلك   لن  يقهل -رحم  هللا-ش خ اإلسالم 

ن لم  ذهر ف  نهالي اإلسالم بمسى الراي عم ح لذا    ذهر ف  نهالي الهضهء، هنظر  ش خ ل  الشكر، للن ها 
فه نر   هغ ل  مسحد ، هلريي ال در  مر  يمسرىالس  لم يغسلد ، ه  يس ان  إذا  لي بدذ  القمم المهشهف الهضهء إ  

   إذا  لررع ال  رر ن يغسررث لمميرر  فقررا؛يه يرر  ح يقهلررهن سهضرر  هضررهءا  لررم يغسررث فيرر  لمميرر ، الررذ ن   يقهلررهن برر لمها 
  ًن المرها ح غ رر مهعرهمح، اه    ؛هالرذ ن يشرسرحهن المرها ح   يه ر  ان يغسرث لممير  ،ًن  المها ح ليس  بال مر 

ليرر ي القررمم الممسررهح  الرري   درر  الرري الررراي بشرركر  عررم حلرر  الشرركر ليرر ي مررع ال رر رن، لمرر ذا؟ ًن مسررى الررراي 
 لي ، حد رح ا رث، همسرى ال رب فررو، هليسر  ب  رث، هفررن بر ن اً رث هرر ن ال ررو، اً رث فير  مرن حد رح ا

القهح م   عكل  يحسمث معث لذا، هام  ب لنسب  لل رو فليي في  من القهح مر  يحسمرث معرث لرذا، همر  فررن الحن ير  بر ن 
فيرر  لررهح، هحدرر رح السرريمم  ،سرر إ إلرري نيرر ن الهضررهء حدرر رح ا ررث   يح  إالنيرر  فرر  الهضررهء، هالنيرر  فرر  السرريمم، لرر لها

فررو، حدر رح فرررو فلريي فير  مررن القرهح مر  يقهيرر  ل رندي ان يهرهن شررراي   مهن نير ، شر خ اإلسررالم ايضر   فر  هالمرر  



الم ضرر  فرر  الررمري السرر ب ، فيرر  مرر   ررمل الرري س ريقرر  برر ن اً ررث هال رررو، فرر  هالمرر  مرر   عكلرر  ي رررن برر ن ال رررو 
ذا حث ال  يقهلهاً ث،   هحلر  الرراي ؟عب رح فدث سنسقي حد رس  ه ل ب الي من يقرهل بر لنقي اه   سرنقيها 

الذال  نبغ  ان   سنسقي الحد رح بن ء الي اند  حد رح ا ث، لهعهرد  ف  الحد رس ن هامم سهل سدر ، المسرى الري 
 ن هاررمم ال ررب لررث يهررهن معررث العب رررح، يكنرر  مقسضرري لهلرر  بنرر ء الرري اندرر  حدرر رح ا ررث لهعهردرر  فرر  الحدرر رس

در ، في ررن بر ن ال رب لكمم هعهرد  فر  الحدر رس ن اهري مر  لر ل، هسهل سلم ذا؟ سهل سد  إذا  المسى الي ال ب فرو 
لررذا فلي رررن برر ن ال ررب هالررراي مررن برر ا اهلرري،   ررث هال ررب فرررو، فمرر  مام ي رررن بدررذاًن العب رررح ا هررر ن العب رررح؛

  ظ لر من هالم .
 .......:الطالب

انرر  مرر ذا بكبرر مح مشررسرط ف درر  الحدرر رح،   -عررث هاررال-سسقرررا إلرري هللا بررمل ث، للررن ا ن انرر   سقي إ يكنرر     نرر
ءا  مر  فهم  له سهضر   هضره هاضح  ي  ا  ،  ليي مغسه   ه  ممسهح   سؤال؟  ؟ سسحس  اه مسلغ ؟قممك فكل  ب

  غسل  في  رعليك ن ي الش ء.
 .......:الطالب
 ه ب؟
 .......:الطالب

نظررر ح لررك اعنرر ء  ررالسك، انرر  س ررل  ب اضرر  ك السرر  ا ؟لهمرر حرر ل القررمم ن  ؟مميك مرر  ح لدمرر لررذا ن سرر  انرر  لرر
    مغسهل  إ  القمم ن.امر بغسلد ، هلد

 .......:الطالب
  سنظر.  بم ان
 .......:الطالب

  ؟نكم ،ي إ
 .......:الطالب
 يقهل؟ م ذا

 .......:الطالب
 ؟ ب حيى ييل اه؟ للن مرسس   حيى ان  مرسس  ؟مرس  ال بر

 .......:الطالب
  راعك ، راعع ال بر.

 .......:الطالب
 ؟هش له
 .......:الطالب

  انسقي هضهؤ . ،  الو   م  ي ل



 رررح ا ررث ًن العب ح ال رررو، ي رررن برر ن ال ررب هالعب رررح؛برر ن حدرر رح اً ررث هحدرر ر ي رررن  -رحمرر  هللا-ا ن الشرر خ 
يكن  الراي ام ث ف  اً ث من هر ن ال   ن من ب ا اهلي،  فألن ي رن ب ن الراي يمسى ال د  ف  الحد رس ن؛

فررو، للندر  سشرب  اً رث  ، برث لر العب رح، يكن  العب رح له ارمن  ان ننظر إل در  مرن  رالل الهالرع ، ليسر  ا رال
ل رر ، هردررذا السه  اررمم -همرر  لرر ل الشرر خ-فرر  الحدرر رس ن، هب اسبرر ر اندرر  ب اسبرر ر اندرر  ا يمرر  مررن عدرر ، هب اسبرر ر 

اً رث ب اسبر ر اندر  ا يمر  مرن عدر ، هب اسبر ر اندر  فر  الحدر رس ن، هب اسبر ر اندر  همر  لر ل  سلب ان ال ب،س 
  مم السهل  ، هردذا س سلب ان ال ب.الش خ ا
 .......:الطالب

إذا  اإلشرره ل،  انسدرري هالمرر  -رحمرر  هللا-الررراي مررن برر ا اهلرري اعررث، إذا    نقرريي لررذا الرري لررذا، للررن إذا الشرر خ 
لرريي بمك ررهم، للررن  ،لرره إمرر م مررن ا مرر  المسررلم ن، الغ لررا مكرر  اإل رر ب  ،ا ن مشررهل     حررذام ف ررملهل ل لرر

ههع ررر مررن حررالا الكلررم إذا هعرر  بكرر لم  ررالو يسررلم لرر  القيرر م، إذا لعررم لررذا الكرر لم الرري اقلرر  هغحرر   اررن هررث 
ح لرا الكلرم ذلرك هرير ن، عرم بكرم  ش ء، يكن  ف  هالم ابن القيم احي ن    علا الي مس ل  بعميع م  اهس  من لرهح

  سسني ل  ان  نظر ف  مل    اًمهر.يسسسلم، ه   
 .......:الطالب

  لث الم هامث، للن ليسها بمك هم ن.ا م  م  انمن  إشه ل، هلمها  ها 
  ؟إذا غسث الرعث اليمني عم ل م بسع ي د  لبث ان يغسث اليسرى لث  ع ئ الهضهء  يقهل

المرها ح، امر  إذا  انقحكر  ح، إنم  إذا ع   فر  الهلر  المكسرمل، يكنر  فر  العره المكسرمل، معث لذا   يقحع المها
  ع  د  م  يقحع المها ح لذا.

سهضرر  للك ررر عررم لرربي ال  رر ن  ررلي الك ررر احررما عررم سرر فر مب شرررح، فلررم يمسررى  "إذا أحةةدث وهةةو ميةةيم   يقررهل
ن الكبرررح فرر  بمايرر    إ عرررال الرري لررهل مررن يقررهل الرري مسررى مسرر فر، هلررذاسرر فر، اسررم ان  ل ررالح المغرررا إ  بكررم

 سرى مسررى مقريم سغل بر   لع نرا الحضرررالحرما  ل مر  ان يمن الكبررح فر  البمايرر    إالمسرى   الحرما، امر  مررن يقرهل
سرر و إ  فر  السر ر   لرملره مر  مام لره  ريرم ان  رررا بر ن اًمررين،  "على مسةح مسةارر منةذ كةان الحةدثأتم  

، ...يمسررىيقررهل   السررر و، هالبمايرر  سبررما مررن الحررما مرر  مام احررما فرر  الحضررر لبررثف سررر و سررر و مسرر فر، ه 
عررم سرر فر هعمررع عمررع سرر   ر فرر  منس ررب  انرر  افسررري انرر  معررث مرر  للنرر  فرر  المسرر ل   احررما بكررم  ررالح الك ررر

مرن الحرما، همرع  الك رر لب ث منس ب الل ث،  بما المسى من بكم  الح ل ث، همسى ل الس  المغرا هالكش ءال
مرر   بررما بمب شرررح  نرر  إنبًنرر  مرر  ب شررر الر  رر  إ  فرر  السرر ر، هالرري القررهل  ؛ذلررك يمسررى عالعرر  ايرر م مسررى مسرر فر

هلرره احررما هلرره مقرريم فلررم     سنسدرر  المررمح إ  لب ررث منس ررب الل ررث مررن ال ررهم العرر ن ، يقررهل الر  رر  مررن المسررى
ثةةم "يكنر  حر ل ههنر  مقيمر    "ث مييمةاً ولةو أحةد"  حرما، لر لاليمسرى حسري سر فر اسرم الري مسرى مسر فر منرذ هر ن 

فر  ال رهرح اًهلري ب شرر  ،ًنر  ب شرر المسرى فر  الحضرر "مسح مييمةًا ثةم سةارر أتةم علةى مسةح ميةيم ثةم خلةع
ولةو أحةدث " رح الع ني  ب شر الر    ف  الحضر فيمسى مسرى مقريمف  ال ه ، ف سم مسى مس فر المسى ف  الس ر

فسرري انر  لربي ال رب بكرم ان سهضر  ل رالح الظدرر، عرم مسرى ن  اًهلري ا رهرسيكن  فر   "مييمًا ثم مسح مييماً 
مسرى هلره مقريم، إذا   رسم ًنر  برما ب لر  ر  ب ل ؛ال د  الك ر هله مقيم  لي الك ر عم س فر، يمسى مسى مقيم



ذا مسح مساررًا يومًا وليل  رصةاعدًا ثةم أقةام"  هم هل ل  "أتم على مسح مييم ثم خلع" مسى مقيم سر فرا  مسرى م "وا 
اه  ررهم ن هل لرر ، يكنرر  ن ررب المررمح، ف رر اما  اه  ،هل لسرر ن  اه  همرر ،يكنرر  مسررى  ررهم هل لرر  ، ررهم هل لرر  ف رر اما  

يسرر فر عالعرر  ايرر م، هيريررم ان  سررر و عالعرر  ايرر م، عررم حرررا لرر  مرر  يقحررع  انيكنرر  لرره مسرر فر  ريررم  ،عررم الرر م ، ررهم ن
انرر  بررما  المسررى فرر  السرر ر همررث مسررى   نقررهل لرري اللرر ، عررم ارر م إالسرر ر هيكررهم إلرري اللرر ، مسررى  ررهم ن مسرر فرا  

 الس ر.
 الطالب:  .

ذا مسح مساررًا يوم وليل  رصاعدًا ثم أقام أو قدم"  يقهل ،نكم لذا البلرم  ااعبن ههللا   هل ل ايكن  ه ن مس فر  "وا 
لمر ذا فر  اًهل  لرع،  عم ال م اه لمم إلي بلرم  لظرر  ااسررا  اسرم الري مسرى مقريم عرم ،اسسمر، نهى اإلل م  اريم ان

ر فر  السر ر هلحرع السر ر،  رسم لم  ب شر ف  الس ر  سم مسرى مسر فر، ب شرر فر  الحضرر  رسم مسرى مقريم، لنر  ب شر
فر  السر ر، عرم   اه  رهم ن فر  السر ر، مسرى  همر  فسرري انر  مسرى  همر...، ح را انكرم  نسدر  ب نسدر ء ؟م ذامسى 

 ؟نكم ؟ب مسى مقيم من لحك  ني  الس رنهى اإلل م  يسس ناه لحع س ر  ها م إلي بلم ، 
 الطالب: يخلع.

اسررم الرري مسررى مقرريم عررم  لررع، لررذا مسررى  ررهم هل لرر ، اه  ررهم ن هل لرر ، مسررى سرربك  فرررهي، اه عم نيرر  فرررهي، عررم 
  ؟ انظرها ف  الكب رح.اه اسس نب  هم هل ل    ا لع ا نلحع نهى اإلل م ، نقهل

 .......:الطالب
  ؟ل  

 .......:الطالب
 ؟نكم

 .......:الطالب
ذا مسح مسةاررًا يةوم وليلة  رصةاعدًا ثةم أقةام "  يقرهلًنن  إذا غلبن  ع نا الحضر اسسهفي ممح الحضر ه ي مح،  وا 

 ؟انمهم م ذا "أو قدم أتم على مسح مييم ثم خلع
 الطالب: عندنا خلع بس.

إذا هر ن مسرى  رهم هل لر   رالو انمن  اه لمم اسم الي مسى مقيم عم  لع،   اسم الي مسى مقيم عرم  لرع، يكنر  
ذا ه ن.  ...  لع فهرا ، اه العر، ها 

 .......:الطالب
 ؟نكم

 .......:الطالب
مسى  هم هل ل   ؟ًن  ف  المس ل  ه ب  سم مسى مقيم هله مس فر ؛معرم  ا مح، ل  مشهش  ليس ل  مشهش  ، 

ذا مسح مسةارر "  اه العر، س ملها الكب رح، يقهل ميةيم ثةم أو قةدم أتةم علةى مسةح عدًا ثةم أقةام ًا يومةًا وليلة  رصةاوا 
 رسم مسرى مقريم، للرن لرذا اسرم مسرى مقريم ه ير مح،  رهم هل لر   م  إذا لرم يهمرث ال رهم هالل لر يكن  لذا  س هر في "خلع

 ؟اسم الي مسى مقيم  ه ب يق ل ؟ه مل ، اه  هم هل ل  ف  اما  



 .......:الطالب
ذا مسى مس فرا    يقهل    هم هل ل ، انسد ن  من  هم هل ل . -مس فرا  ح ل ههن  -ها 

 .......:الطالب
 ه ب؟
 ......:الطالب

  .ارال  لل  د ارفك ؟مكك س الحبك  ال م 
  .ل   اشه  ؟مع ال رهش  الس 

ذا مسى مس فر  رهم هل لر  عرم الر م اه لرمم  لرع  سهضيى، لذا  هعم إشه للذ  ليس  ال ،يىانمن  السهض   الس    ها 
  الع ني . ل ل ؟ب ن القهس ن اعث لذالم  ا ،هين ل ؟ ل ل

  .وكذلك يا شيخ ري نسخ  المغنىطالب: 
 يقهل؟ م ذا

ذا مسح مسارر أقل من يوم وليل  ثم أقام أو قدم أتم على مسح مييم وخلع.  الطالب: وا 
  ذا مسى مس فرا  الث من  هم هل ل .ها    قهللذا هاضى، لذ  الكب رح هاضح ، هلن  ي

  أقل. عنديطالب: 
مكنر ، حسري لنر  فر   ح المسن الرذالالي مسى مقيم، لذ  هاضح  الكب رح ، للن اإلشه ل ف  اب ر ال م اه لمم اسم عم 

ذا مسررى مسرر فرا   ررهم هل لرر  ف رر اما     الشرررق، الشرر خ لمرر  الرر  الرري اللسرر ا ابرر رح المررسن ن رري   عررم الرر م هلررمم ،ها 
ذا مسررى مسرر فرا   ررهم  برر ن لهسرر ن  الشرر ء الررذال انررمن ، عررم لرر ل لررذا   شررك   هل لرر  ف رر اما  عررم الرر م اه لررمم  لررع ها 

ذا مسرى مسر فرا  الرث مرن  رهم هل لر  عرم الر م اه لرمم اسرم  رهيه ، ف لكب رح ال رحيح  اًهلري  اند  ه رب  سمر  هلره   ها 
مسرى المقريم فر    س ، ه رب  رسم مسرى مقريم هلره مسرسه   يكن  الكبر رح السر  مكنر  فر  المرسن مر  سر ؟مسم من اً ث

ذا مسررى مسرر فرا  الررث مررن  ررهم هل لرر  عررم الرر م اه لررمم اسررم الرري مسررى مقرريم ه لررع  لرري لررذا الكبرر رح ؟ فكالسرر ر لررذا   ها 
للنر  نرهى اإلل مر   ،، هالي لذا له مسى ف  الس ر عالع  اهل   عم نهى اإلل م  ه ن ل  ان يمسى عالعر  اير مهاضى
سى إ  عالعر  اهلر   يهمرث ال رهم لم  هم  مبراعع، اه ع ء  ظر  ح رئ عم رعع إلي ب هلس البلم  ذال ارغا  ل ل
   فر  المرسن لنر    شرك ان ف در  شر   الل ل   مس  اهل   عم  نسد ، عم   لع ال رب، لرذا هاضرى، امر  الكبر رح السره 

  .ههللا االم ،من ا ضحراا
 ه لي هللا هسلم الي نب ن  محمم هالي  ل  ه حب  اعمك ن.


